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Presentatie Beroepsprofiel Opbouwwerker

"Historische dag voor het
opbouwwerk"
"We waren even de kluts kwijt,
maar met het 'profiel' is het
weer teruggevonden; dit is
een historische dag voor het
opbouwwerk". Aldus (prof. dr.)
Cees de Wit, hoogleraar opbouwwerk, over het Beroepsprofiel Opbouwwerker.
Hij sprak ter gelegenheid van
de presentatie van de tweede
publikatie in de serie uitgaven
van de dr. Gradus Hendriks
Stichting. De schemerige atmosfeer van het Utrechtse Jacobi-theater vormde de
sfeervolle ambiance rondom
de presentatie van het 'Beroepsprofiel'. Een zestal mensen uit het vakgebied spraken
hun lof erover uit voor een gehoor van zo'n honderd collega's uit het hele land.
De Wit ziet de toekomst van het opbouwwerk zeer positief in: "het klimaat is gunstig, dat moet uitgebuit
worden' '. Hij vermeldt daar echter bij
dat juist door het gunstige klimaat
"er geen opbouwwerker meer te vinden is" en dat "we" op moeten oppassen voor beunhazerij. Anne van
Veenen van het Rotterdams Instituut
Bewonersondersteunig (RIO) kon
de 'praktijk' niet terugvinden in het
profiel Zijn kritiek stak echterschnl
af tegen de door hem eveneens
geuitte positieve bewoordingen:
"Proficiat, daar kunnen we mee uit
de voeten" zei hij, doelend op het
feit dat het boekje niet alleen de nadruk legt op het ondersteundende
karakter van het opbouwwerk, maar
ook op de ontwikkeling. Hijwaserg
blij met "deze poging om tot kwaliteitsbeheer te komen".
Terwijl Ad Raspe van het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO) aan het eind van
zijn korte inleiding zelfverzekerd uitriep: "Wat hebben we nog te vrezen
met het beroepsprofiel?! ".bekende
Toon de Graauw van de Nederlandse Beroepsorganisatie Opbouwwerkers (NBO) aanvankelijk nogal

angstvallig te hebben gestaan tegenover het beroepsprofiel "Een
code werkt verstarrend en dat is niet
handig voor het opbouwwerk". Maar
uiteindelijk zag hij toch wel in wat het
belang van zo'n profiel is Met name
op het terrein van de ethiek schat hij
de waarde van een beoepscode
hoog in.

Harry Broekman: fles champagne in
de aanslag

Misschien dat het beroepsprofiel
nog het meest van belang is voor het
onderwijs. Hekon Pasman van het
Landelijk Opleidingscentrum Opbouwwerk (LOCO) waarschuwde
echter dat ' ' het profiel weinig zin
heeft als er geen goede, erkende
opleiding bestaat". Het profiel ziet
hij als een ijkpunt. Het speelt volgens hem een belangrijke rol in het
stelsel van kwaliteitszorg. Bovendien denkt hij ook dat de opleiding
op termijn vernieuwende elementen
kan toevoegen aan het beroepsprofiel

De middag kreeg een extra feestelijk
aanzien door de rozen die werden
uitgedeeld door de organisatie en
door een aantal vrouwen. Deze laatste groep doneerde de bloemen met
de opmerking dat er bij deze gelegenheid wel érg weinig vrouwen aan
het woord waren. Aardig om te vermelden is nog dat Harry Broekman,
een van de auteurs van het profiel,
na zijn inleiding en ten overstaande
van het aanwezige publiek een fles
champagne opende, zichzelf een
glas inschonk en vervolgens plaats
nam in de zaal: ook een manierom
je boek ten doop te houden.

Naast de bij vlagen interessante
toespraken stond de middag voornamelijk in het teken van het 'informeel samenzijn'. Er blijkt steeds
weer een grote behoefte te bestaan
aan het uitwisselen van ervaringen
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en ideeën, het maken van afspraken, en het reflecteren en evalueren
met collega's uit het land. Het Landelijk Platform Opbouwwerk heeft
zich dan ook voorgenomen vaker dit
soort bijeenkomsten te organiseren.

Gerald van Wilgen
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